
KannelNaine 
Täpsustused ja parandused

I TUUR

Lk 39
Taktid 1-8 
2.kirjarida- –seitsmenda ja kaheksanda takti jooksul, alustades vasaku jalaga, 
liiguvad keskmise viiru tantsijad kuue päkksammuga esimese viiru taha (jn 2).

Lk 40
Taktid 9-16 
3.kirjarida-seitsmenda ja kaheksanda takti jooksul, alustades parema jalaga, 
liiguvad tagumise viiru tantsijad kuue päkksammuga keskmise viiru taha.

Taktid 49-56  
6.Kombinatsioon nr 3.Taganemine väravatega
3.kirjarida – tagumine viirg  liigub ette läbi väravate 3 jooksusammu -(mitte 
kõnnisammuga) ja kõrge hüpakuga

Lk 41
Taktid 77-78 
3.kirjarida  - kombinatsiooniga nr 2(mitte nr 3)
Taktid 79-80
5. kirjarida- nr 4 heitesamm diagonaalse kehaga (mitte nr 3)

II TUUR
Lk 42
Taktid 1-8 teist korda.Tantsijad jagatakse viirgudes paarideks(igas viirus 2 paari). 
Selguse mõttes nummerdan tantsijad alates vasakult (1,2,3,4). 
 Joonisel 15 tantsija nr 1 ja 4 liikumissuund on õige. Tantsijate 2 ja 3 
liikumissuunad vastupidised.
Tantsijad 1 ja 3 alustavad liikumist vasaku jalaga lava parema külje suunas. Tantsijad 
2 ja 4 parema jalaga lava vasaku külje suunas, möödudes paarilisest eest poolt (Jäädes 
järjestuses 2,4,1,3). Mitte arvestada joonise nooltega!
Taktid 9-16 teist korda. Kordub taktide 1-8 tegevus. Tantsijad (1,3 ) liiguvad eest 
poolt. Tantsijad jõuavad oma kohtadele tagasi (Jäädes järjestuses 1, 2, 3, 4). 
Kusjuures tantsijad 2 ja 3 ei vaheta enam kohti. 
Taktid 17-24 teist korda. Taktid 17-19.Paarilised vahetavad omavahel kohad ( 1 ja 
2, 3 ja 4. Eestpoolt  liiguvad tantsijad 2 ja 4 (Jn 15).Jäädes järjestuses 2,1,4,3.
20. taktil teevad tantsijad (2,4) vasaku jalaga alustades  päkksammuga täispöörde 
päripäeva   ja tantsijad (1,3) parema jala alustades päkksammuga täispöörde 
vastupäeva. Takti II osal lõppsammuga jäädakse esipoolega pealtvaatajate poole, käed 
seelikus.
21.taktil Tantsijad (2,4) alustades vasaku ja (1,3) parema jalaga teevad heitesammu 
paarilise suunas.  (2 ja 1,   4 ja 3)
22.taktil tehakse kannanööri samm (2,4 ) vasak säär tõstetud taha (1,3) parem säär 
tõstetud taha, olles esipoolega pealtvaatajate poole.
23.takti I osal tehakse “kannanööri” teinud jalaga (lõõgastades põlveliigesest) samm 
taha, jäädes esipoolega pealtvaatajate poole. Seni tugijalg olnud jääb ette varbale. 



Takti II osal põlveliigesed sirutuvad, III osal seistakse võetud asendis. Esipoolega 
pealtvaatajate poole.
24. takti I osal astutakse varbal olnud jalaga paarilise poole jäädes paremküljeti võttes 
õlavarrevõtte, selleks teevad tantsijad 2 ja 4 poolpöörde vastupäeva. Takti II osal 
“taha astunud” jalaga lõppsamm. 

 Lk 42
Taktid 29-32 teist korda.
1. kirjarida- alustades parema jalaga tehakse joostes päripäeva 
pooleteistringiline pööre (Jn 19), mis lõpetatakse taktide 31-32 jooksul pöördega 
jäädes esipoolega ringi keskme suunas.

Lk 43
Taktid 81-86 teist korda.
Taktid 85-86.Viies ja kuues paar liiguvad kaarele (ei liigu ette vaid jäävad paigale, 

moodustades kaare keskkoha). 
Tantsijad, kes 86. takti lõpuks on kaarele jõudnud, lõpetavad esipoolega kaare keskme 

suunas.
Takt 87 teist korda.
I osal teevad kaare keskelt (2 tantsijat mõlemalt poolt keskjoont, kokku neli tantsijat) 
täispöörde…
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